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Illan ohjelma

Yleistä lukio-opinnoista
oRehtori Kai Heino

Ohjaus
o opinto-ohjaaja Nina Östdahl

 Ryhmänohjaajat Teamsissa
o Linkki on jokaisen huoltajan omassa Wilmassa



Opiskelijoita  

20-tasolla     223 + 1 vaihdossa    

19-tasolla      215 + 3 vaihdossa

18-tasolla      211

17-tasolla 22           

vaihto-oppilaita 2

_                       ___________________

Yhteensä               677  

Opettajia 48 + rehtorit 2                        

Lisäksi iltaisin Turun iltalukio yli 700 opisk. + 

aineopiskelijat 



Yleistä lukio-opinnoista (1/2)

 kurssi = 22-23 tuntia á 75 min. = 3 oppituntia/viikko 
sisältäen arviointiviikon

 kurssimuotoinen lukio

 Palkki = oppituntien sijoittelu lukujärjestykseen

 5-jaksojärjestelmä, kukin jakso n. 7 viikkoa

 Luokaton lukio



 Lukion oppimäärä vähintään 75 kurssia, pakollisia 
47-51, opiskeluaika 3 (-4) vuotta

 Lukion päättötodistus, ylioppilastutkintotodistus

 Ohjausryhmät, ryhmänohjaajat, tutorit, 
ryhmänohjaukset pakollisia

 Aineenopettajat, opinto-ohjaajat, rehtori, 
apulaisrehtori, koulusihteerit

 Opiskelu tietotekniikan avulla; sähköiset kokeet ja  
sähköiset YO-kokeet

Yleistä lukio-opinnoista (2/2)



1. vuoden opiskelijahuolto

LUKI-seula 1. jaksossa, 
tulokset eo:lle

5. jakson jälkeen 
n. 30 kurssia

joulukuu



Opiskelun tuki lukiossa
 Opinto-ohjaajat, ro, ao, rehtori, apulaisrehtori

 Erityisopettaja päivittäin

 Terveydenhoitaja päivittäin

 Koululääkärit 2 pv viikossa 

 Koulukuraattori 2 pv viikossa

 Opintopsykologi päivittäin

 LOR = Moniammatillinen opiskelijahuoltoryhmä

 Luki- ja muut todistukset



Kysymyksiä?

- Koronapoissaolot ja opetus ?

- Kuinka paljon pitkä matikka vie aikaa? Onko laskimen
käyttö vaikeaa? Miten sitä opetetaan?

- Onko Abitti-järjestelmä tuottanut ongelmia?



Tiedottaminen
 Verkkosivut 
o http://www.turunklassillinenlukio.fi/ tai

ohttps://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
o Kalenteri

o Opinto-opas, OPS, YO:t, yhteystiedot

 Wilma, seuraa säännöllisesti!

 Sähköposti
o etunimi.sukunimi@turku.fi



http://www.turunklassillinenlukio.fi/
https://blog.edu.turku.fi/klassillinen/
mailto:etunimi.sukunimi@turku.fi


OPINTO-OHJAUS TURUN 

KLASSILLISESSA LUKIOSSA

Opon 1. kurssi tehdään ensimmäisten kahden 
jakson aikana. Kurssin aikana opetellaan 
olemaan lukiolaisia, tehdään kurssivalinnat koko 
vuodeksi, perehdytään yo-tutkintoon ja jatko-
opintoihin.

 Jokainen ensimmäisen vuositason opiskelija 
pääsee lukuvuoden aikana henkilökohtaiseen 
tutustumishaastatteluun.

 Toinen opon kurssi on toisen vuoden keväällä.

Opolle pääsee tarpeen mukaan koko lukion 
ajan



Opinto-ohjaajat lukuvuonna 

2020-2021

 Ryhmät muodostettu sukunimien aakkosjärjestyksen 

mukaan

 Ilmaisuryhmät ovat 20D ja 20H

 Opinto-ohjaajat ryhmittäin:

 20A-C ja 20E-G Igor Vukelic 

 20D Marianne Laulumaa

 20H Nina Östdahl



Kaikki kutsutaan joka lukuvuosi 

henkilökohtaiseen ohjauskeskusteluun tai 

vaihtoehtoisesti pienryhmätapaamiseen.

Ylioppilastutkintoon liittyviä 

tiedotustilaisuuksia pidetään opiskelijoille 

opo-tuntien lisäksi toisen ja kolmannen 

vuoden aikana

Lukioaikana jokaisen opiskelijan kanssa 

tehdään jatko-opintosuunnitelma ja 

varasuunnitelma. 



Tutor-opiskelijatoiminta

Luokaton lukio tuntuu peruskoulun jälkeen 
usein vieraalta; tutor-opiskelijatoiminnasta 
on saatu hyviä kokemuksia

Tutorien tehtäviä ovat mm. kurssivalinnoissa 
auttaminen, ryhmähengen luominen ja 
yleinen kouluilmapiirin kehittäminen

Haku ja koulutus tutoriksi on ensimmäisen 
vuoden opiskelijoille syystalvella

Suoritusmerkintä, yksi lukion kurssi(OP3)



Opiskelu lukiossa

 Ns. koeviikkoihin eli arviointiviikkoihin valmistautuminen:

Osallistutaan opetukseen, LUETAAN ja tehdään läksyt ja 

pidetään annetuista aikatauluista kiinni. 

 Lukusuunnitelman laatiminen pari viikkoa ennen 

arviointiviikkoa + toteutus!

 Kun ruokailu-, nukkumis- ja rentoutumistavat ovat hyvin 

hallussa, opiskelukin sujuu

 Tavoitteet kannattaa asettaa korkealle, mutta jos 

stressi tai rasitus käy liialliseksi, voi opinto-ohjaajan 

kanssa keventää kurssivalintaa tarvittaessa

 Kurssin koe käsittää usein koko oppikirjan sisällön, 

mutta muistiinpanojen ja oppituntien perusteella 

opiskelija kyllä saa kuvan, mitkä asiat ovat keskeisiä

 Ulkoa ei pidä kaikkea opetella vaan ymmärtäminen ja 

soveltaminen on tärkeämpää



Valintoja kiinnostuksen, kykyjen 

ja tarpeiden mukaan

 Jos pitkä matematiikka on tarpeen jatkokoulutuksia 
ajatellen, siis lähinnä insinööritieteet ja luonnontieteet, 
kannattaa sinnitellä vähän keskinkertaisemmillakin 
tuloksilla, muuten hyvin sujuva lyhyt matematiikka riittää

 Uudet korkeakoulujen sisäänpääsytavat suosivat hyviä 
yo-tuloksia, erityisesti matemaattiset aineet antavat 
paljon pisteitä, jos ne onnistuvat hyvin. Pääsykoevalinta 
on aina mahdollinen vaihtoehto!

 Pääsääntönä on, että kannattaa aina opiskella niitä 
aineita, mitkä kiinnostavat ja missä 
menestysmahdollisuudet ovat hyvät

 Vieraita kieliä kannatta opiskella lukiossa, sillä 
kansainvälisyys lisääntyy jatkuvasti ja lukiossa 
kielivalikoima on laaja ja opetus tasokasta



Ilmaisutaidon kurssit

 Erityislinjan kurssit jakautuvat pääsääntöisesti teatterin 

ja median opintoihin

 Muutkin voivat ottaa, jos ryhmiin jää tilaa

 Kurssit ovat usein toiminnallisia ja ryhmätyö- ja 

projektityyppisiä, kokeen tilalta tavallisesti raportti tai 

tuotos arviointiperusteena

 Päivät voivat venyä pitkiksi, mutta koska osan 

pakollisista kursseista saa jättää halutessaan pois, ei 

työmäärä ylitä sietokykyä

 Lukujärjestystä voidaan muokata tarpeen tullen 

kevyemmäksi



Vanhemman hyvä tietää:

Lukiossa tuen tarve on usein suurin 
ensimmäisen jakson aikana, 
ensimmäisen koeviikon jälkeen ja 18-
vuotissyntymäpäivän tienoilla

Lukiopsykologin, erityisopettajan ja 
kuraattorin luo ohjataan, jos 
huomataan tarve. Huoltaja tai 
opiskelija voi ottaa suoraankin 
yhteyttä, jos haluaa saada 
tapaamisajan. Yhteystiedot löytyvät 
koulun kotisivuilta ja Wilmasta.



Hyvää henkeä tuetaan mm.

 Ryhmäytymispäivällä

 Teemapäivillä

 Tasa-arvo- ja 
yhdenvertaisuussuunnitelma  

 Tutor-toiminnalla ja 
opiskelijakunnan hallitustyöllä

 Yleisen sallivan ilmapiirin 
edistämisellä


